
ببخشید! گیرنده خراب است!
 باز البد فكر مى كنيد با اين تيتر مى خواهم بروم سراغ 
صدا و سيما و نمى دانم فالن تريبون. كور خوانده ايد. مى 
خواهم بروم ســراغ يك قصه از پرفسور حسابى.اينطورى 
نمى گويند كه االن به فالن حزب و مجمع و آدم و سخنران 
پيش و نمى دانم چه ، دارد مى زند. هر چند اگر به من باشد 

كه مى گويم : بزن بزن كه دارى خوب مى زنى ...
پرفســور مى گويد: در دوره تحصيالتــم در آمريكا در 
يك كار گروهى با يك دختــر آمريكايى به نام «كاترينا» 
و همين طور :فيليپ» كه نمى شناختمش هم گروه شدم. 

از كاترينا پرسيدم:فيليپ رو مى شناسى؟!
كاترينا گفت: آره، همون پسر كه موهاى بلونِد قشنگى 

داره و رديف نخست جلو مى شينه...
گفتم :نمى دونم كيو ميگى.

گفت: همون پســِر خوش تيپ كه معمــوال پيراهن  و 
شلوار روشن شــيكى تنش مى كنه. گفتم: بازم نفهميدم 

منظورت كيه! 
گفت :همون پســر كه كيف و كفشــش رو با هم ست 
مى كنه! بــازم نفهميدم منظورش كى بــود. كاترينا تن 
صداشــو يه كم آورد پايين و گفت: «فيليپ ديگه! همون 
پسر مهربونى كه روى ويلچر مى شــينه...»اين بار دقيقا 
فهميدم كيو ميگه ،ولى به طــرز غير قابل باورى رفتم تو 
فكر.آدم چقدر بايد نگاهش به اطرافش مثبت باشــه كه 
بتونه از ويژگى منفى چشم پوشى كنه.چقدر خوبه مثبت 
ديدن!با خــودم گفتم اگه كه كاترينــا از من«در مورد» 
فيليپ مى پرســيد، چى مى گفتم؟ حتما سريع مى گفتم 
همون معلوله ديگه! وقتى، نگاه كاترينا رو «با نگاه خودم 
مقايســه كردم»، خيلى خجالت كشــيدم.حاال ما با چه 

ديدگاهى به اطراف نگاه مى كنيم؟ مثبت يا منفى؟

کات و مات

استثمار کودکان
| مجتبی ملکی- كار كودك نزد بســيارى از كشــورها و ســازمان هاى 
بين المللى فعاليتى استثمارى تلقى مى شود.كودكان كار به كودكان كارگرى گفته 
مى شود كه به صورت مداوم و پايدار به خدمت گرفته مى شوند، به طورى كه اين امر 
آن ها را در بيشتر اوقات از رفتن به مدرسه و تجربه دوران كودكى بى بهره مى سازد 

و سالمت روحى و جسمى آن ها را تهديد مى كند.
كودكان كار براســاس دو فاكتور به صورت رسمى در كشورهاى مختلف تعريف 
مى گردند: نوع كار و حداقل سن مناسب براى آن كار. عموماً به كودكى يك كودك 
كار گفته مى شود كه مشغول به فعاليتى باشــد كه براى سالمت فيزيكى، روانى، 
اجتماعى، اخالقى و شخصيتى كودك مضر باشد، و با تحصيل كودك تداخل پيدا 
كند. ســن مناسب براى هر شغل و كارى بر اســاس آثار آن كار بر سالمت و رشد 
كودك تعيين مى گردد. بر اين اساس، قرارداد شماره 138 سازمان بين المللى كار 
براى مشــاغل مختلف يك حداقل ســن را تعيين كرده كه اگر كودكى كه سنش 
پايين تر از اين سن است مشــغول به فعاليت در آن شــغل باشد، آن كودك يك 
كودك كار در نظر گرفته مى شود. اين سنين عبارتند از: 18 سال براى مشاغل پر 
خطر (مشاغلى كه سالمت جسمى، روانى يا اخالقى كودك را به خطر مى اندازند)، 
13–15 سال براى مشاغل سبك (مشــاغلى كه سالمت و امنيت كودك را تهديد 
نمى كنند و كودك را از تحصيل بازنمى دارند)، البته سن 12–14 سال ممكن است 
كه تحت شرايط خاصى در كشوهاى فقير پذيرفتنى باشد. بر اساس تعريف ديگرى 
كه توسط برنامه اطالعات آمارى و نظارت بر كودك كار در سازمان بين المللى كار 

ارائه شده است، فردى كودك كار ناميده مى شود كه مشغول به يك فعاليت اقتصادى 
باشد، و سنش كمتر از 12 سال باشد و يك ســاعت در هفته يا بيشتر كار كند، يا 
سنش 14 سال يا كمتر باشــد و حداقل 14 ساعت در هفته كار كند، يا سنش 14 
سال يا كمتر باشد و حداقل يك ساعت در هفته در يكى از مشاغل پر خطر مشغول 
به كار باشد، يا ســنش 17 سال يا كمتر باشد و در مشاغل «بدترين شكل هاى كار 

كودكان» مشغول به كار باشد.
كار كودكان بســيار معمول اســت و مى تواند شــامل كار در كارخانه، معدن، 
روسپى گرى، كشاورزى، كمك در كسب و كار والدين، داشتن كسب و كار شخصى 
(مانند فروش غذا) يا كارهاى نامتعارف باشــد. ناپذيرفتنى ترين شــكل هاى كار 
كودكان استفاده نظامى از كودكان و تن فروشى كودكان است. موارد كم تر جنجالى 
و معموالً قانونى (با بعضى محدوديت ها) شامل كار كشاورزى در ايام تعطيلى مدرسه 
(كار فصلى)، كسب و كار خارج از ساعات مدرسه و همچنين بازيگرى يا آوازخوانى 
كودكان مى باشد.كار كودك در درجات مختلف در طول تاريخ وجود داشت اما با 
آغاز سوادآموزى همگانى و تغييراتى كه در شرايط كار طى صنعتى شدن به وجود 
آمد و ظهور مفاهيم حقوق كارگــر و حقوق كودكان مورد نقد و بحث عمومى قرار 
گرفت. كار كودكان همچنان در جاهايى كه ســن ترك مدرسه پايين است شيوع 
دارد.بر اساس آمار سازمان جهانى كار (ILO)، ساالنه 250 ميليون كودك 5 تا 14 
ساله در جهان محروم از كودكى مى شوند. طبق اين آمار 120 ميليون نفر از آن ها 

وارد بازار كار شده و مشغول به كار تمام وقت هستند. 

| منیرالســادات مرتضوی، فعال 
اجتماعی- به موازات افزايش و گسترش پديده 
كودكان كار در ســطح جهان، بويژه در جوامع 
در حال توســعه و پيگيرى ســازمانهاى بين 
المللى و ملى مختلف درباره  مســئله كودكان 
كار تحقيقــات و مطالعــات مختلفى صورت 
گرفته اســت.امروزه كار كودكان بيشــتر در 
كشورهاى در حال توســعه جهان رواج دارد، 
جائيكه ميليونها كودك در سنين پايينى (14- 
5) با هدف امرار معاش خود و خانواده خود به 

كار مشغول هستند.
كار كودكان ممكن است شكل عادى كارمزد 
و در كارخانــه ها، معادن، مزارع و بخشــهاى 
خدماتى را داشــته باشــد، و يا ممكن اســت 
بصورت آزاد و كســب و كار خيابانى باشد. كار 
آنها ممكن است نيمه وقت يا تمام وقت و فصلى 

يا كارگر دائم باشد.
ممكن اســت اين كودكان دســتمزد خود 
را بصورت جنســى يا پولى بگيرند، يا اساســاً 
كاركن خانوادگى بى مزد باشند.عده اى اصالً 
مزد نگيرند و تنها براى سرپناه و محلى جهت 
حمايت يا براى غذايى بخور و نمير كار كنند.
(ريس دانا.1382.ص 232)كودكان كار شامل 
كودكانى است كه بيش از رسيدن به سن قانونى 
كار تا گزير وارد بازار كار مى شــوند و كار زود 
رس انها مانع رشد طبيعىُ  اجتماعى و روانى و 

جسمانى انها شده است.
كار كــودكان جنبه هاى منفــى اقتصادى 
و اجتماعــى قابل توجهى در بــردارد. اين كار 
مانع افزايش جــدى مهارتها ، آموزش و دانش 
مى شــود، بهره ورى افت مى كند،درآمدهاى 
بيمه اجتماعى كاهش پيدا مــى كند، صدمه 
هاى جانى و مالى باال مى رود، انواع آسيبهاى 
اجتماعى شامل سوء استفاده جنسى، اعتياد، 
خرده فروشى مواد مخدر،بزهكارى كودكان و 

نوجوانان افزايش پيدا مى كند، مهاجرتها بدليل 
امكان كار كردن كودكان به گونه اى زيانبار و 

آسيب رسان باال مى رود.
دردنياى امروز كشورهاى زيادى هستند كه 
در آنها كودكان به كار تمام وقت يا نيمه وقت 
و اغلب در شرايط توان فرســا، اشتغال دارند.
كودكان حقوق مشــخصى دارند و استفاده از 
كار كودك از نظر اخالقى زننده و تجاوز آشكار 
به حقوق آنها محسوب مى شود.چه بسا نتيحه 
كار كودك ، محروميت از تحصيل، لطمه هاى 
اجتماعى و بيماريها و اختالل رشــد جسمى 
وروانى مى باشــد.بنابراين ضــرورت توجه به 
مسئله كار كودكان را مى توان چنين بيان كرد:

الف) گسترش كار كودكان:
براساس آمارهاى موجود بيش از 250ميليون 
كودك ( 14-5 ) كه معموالً زير سن قانونى كار 
مى كنند، در كشورهاى در حال توسعه است. 
اگر ســن پايان كودكى را براساس پيمان نامه 
حقوق كودك زير 18ســال در نظــر بگيريم، 
در ســال 2002 بيش از 350ميليون كودك 
و نوجوان به جاى پرداختن بــه تحصيل ، كار 

مى كنند.
در ايران نيــز تعداد كــودكان كار به داليل 
گوناگون رو به افزايش اســت امــا آمار دقيقى 
در مورد كــودكان كار وجــود ندارد.بيش از 
20هزار نفر كودك كار در تهران تاييد شــده 
اســت.در آمار تخمينى سازمان جهانى كار در 
ســال 1995بيش از 4/71درصد كودكان بين 
10تا 14 سال در ايران از لحاظ اقتصادى فعال 
هستند.براساس سرشمارى سال 1375 بيش 
از 4 درصد جمعيت شاغل كشور را گروه سنى 
10تا 14 سال تشكيل مى دهند بر اساس اين 
همين آمار جمعيت شاغل كشور 14/5ميليون 
نفر بوده اســت كه 4 درصد آن در حدود600 

هزار نفر مى شود. 
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| تلخ تريــن حادثه تاريــخ نيوزيلند را يك سفيدپوســت 
نژادپرست با كشتار دسته جمعى نمازگزاران جمعه در نيوزيلند رغم 
زد. حادثه اى كه به گفته نخســت وزير نيوزيلند شوم ترين حادثه 
تاريخ اين كشور است. به گزارش خبرگزارى شين هوا از كرايست 
چرچ، خبرها حاكى از آن است دست كم دو مرد مسلح در دو مسجد 
مختلف در شهر كرايست چرچ شروع به تيراندازى كردند، شاهدان 

نيز از كشته شدن تعدادى زيادى از مردم خبر دادند.
نخست وزير نيوزيلند از اين حادثه به عنوان «يكى از تاريك ترين 
روزهاى تاريخ اين كشور» ياد كرد. به گفته پليس نيوزيلند تاكنون 
3 مرد و يك زن در رابطه با اين حمله مرگبار به دو مسجد بازداشت 
شده اند.اســكات موريسون، نخست وزير اســتراليا كه خود فردى 
راستگرا و مهاجرستيز است، اعالم كرد فرد مهاجم به مسجد نيوزلند 
شهروند استرالياست و او را فردى «افراطى، راست گرا، و تروريست» 
معرفى كرد.بنا به گزارش رسانه هاى نيوزلند، يكى از مهاجمان پيش 
از اجراى اين حمله تروريستى، با انتشار ويدئويى در شبكه اجتماعى 
فيسبوك، انگيزه خود را از حمله مســلحانه به نمازگزاران مسجد 
النور (يكى از مساجد هدف قرارگرفته شده) در شهر كرايست كرچ 
نيوزيلند، «مقابله با مهاجرت مسلمانان» اعالم كرده است. اين فرد 

در اين ويدئو خود را «برنتون تارانت» 28 ساله، اصالتا اهل استراليا 
و يك «سفيد پوست معمولى» معرفى كرده است.وى در اين ويدئو 
مى گويد: «مى خواستم به مهاجمان (مسلمانان مهاجر) بگويم كه 
سرزمين ما هرگز سرزمين شما نخواهد شد؛ زمين ما متعلق به خود 
ماست؛ تا زمانى كه يك سفيد پوست زنده باشد، هرگز نمى توانيد به 
سرزمين هاى ما هجوم بياوريد و هرگز جايگزين مردم ما نخواهيد 
شد.»سخنگوى وزارت امور خارجه كشورمان، حمله به دو مسجد 
مسلمانان در شــهر «چرچ كرايســت» در نيوزيلند را كه منجر به 
شهادت و مجروحيت تعداد زيادى از مسلمانان از مليت هاى مختلف 
شد را به شدت محكوم كرد و آن را اقدامى غيرانسانى و كامًال سبعانه 
دانست.، بهرام قاسمى موكدا از دولت نيوزيلند خواست با شناسايى 
سريع تر عاملين اين اقدام نژادپرســتانه، با اجراى عدالت و فارغ از 
هرگونه مالحظــه اى، با آنان برخورد كند.ســخنگوى وزارت امور 
خارجه تاكيد كرد: هر اقدام تروريستى در هر جا و توسط هر كس 
و به هر بهانه و انگيزه اى صورت بگيرد بايد از سوى تمامى كشورها 
محكوم شــود و دولت ها اجازه ندهند جريان ها و افكار نژادپرستانه 
و اسالم ستيزانه امنيت و آرامش شهروندان كشورها را به مخاطره 

بيندازند.

روایتی از کشتار تروریستی نمازگزاران نیوزیلندی؛
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